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या दंतकथेतील चले्म गावच्या लोकांना एक समस्या 
आहे: मूखड लोकांचा गाव अशी आपली ओळख कशी 
पसुायची? बाहेरच्या लोकांसमोर आपण शहाणे आहोत 
अशी प्रततमा कशी तयार करायची? याच ेउत्तर महान 
वॉसाड शहरात ममळू शकेल असे वाटल्यामळेु बऱ्याच 

चचअंेती एक ववशषे प्रतततनधी मंर्ळ ततथे पाठवण्यात 
आले. एका घोंगर्ीखाली लपनू बसलेली लहान रेचले 

नकळतच या मंर्ळात सहभागी होते.    

वॉसाडला पोहोचल्यावर, प्रतततनधीमंर्ळान ेआपल्या 
समस्येच ेउत्तर काढण्यासाठी अनेक ववचचत्र कल्पना 
लढवल्या. मग तयांना आपल्या ववचारातंील फोलपणा 
लक्षात आला. तयांची गार्ी वॉसाड गं्रथालयासमोरून 
जाताना रेचलेला एक भन्नाट कल्पना सचुली.    

रेचलेने आपली सामान्य बदु्धी वापरून एक असे उत्तर 
शोधले, ज्यामळेु बाहेरच्या लोकांना चले्मच ेलोक मखूड 

नाहीत, शहाणे आहेत, हे पटू शकेल.    

रेचेलचे ग्रंथालय 

मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 



“चले्मच ेलोकहो, आपल्या लोकांची एक गंभीर समस्या आहे!” 
सायमन  सुताराने गावच्या चौकात जमलेल्या लोकांना उद्दशूेन म्हटले. 
“काल, ममन्स्कच्या एका प्रवाशाने मला ववचारलं की चले्मच ेलोक रात्रीच्या 
जेवणाच्यावेळी न्याहारी करतात आणण न्याहारीच्यावेळी रात्रीचं जेवण 
जेवतात, हे खरंय का? तवे्हा मी उत्तर ददलं, “अथाडत,” मग तो हसायला 
लागला. आणण एवढंच नाही, आज सकाळीच, लूब्ललनचा एक हमाल 
कुणालातरी सांगत होता: चले्मच ेलोक इतके मूखड आहेत की त ेपायमोजे 
हातात घालतात आणण हातमोजे पायात!” 

“पण सायमन,” पाणी वाहाणारा इझ्झी म्हणाला, “यात काय समस्या आहे? खरंच आहे 
हे....दहवाळ्यात आपले लोक असंच करतात.” 

“खरं असो वा नसो,” सायमन उत्तरला, “आपण मूखड आहोत, हा बाहेरच्या लोकांचा समज 
आपण पुसून टाकला पादहज.े” 

सवड गावकऱ्यांनी माना र्ोलावल्या. पण बाहेरच्या लोकांना आपण शहाणे आहोत, हे कसं 
समजवायचं? खूप वाद-वववादानंतर, तयांनी वॉसाडला एक खास प्रतततनधीमंर्ळ पाठवायच ेठरवले. 
वॉसाडसारख्या मोठ्या शहरात आपल्या समस्येच ेउत्तर ममळेल, अशी कारणमममांसा तयांनी केली.   



चले्मच ेलोक आपले महत्त्वाच ेतनणडय घेताना प्रौढांना 
गवताच्या कार्ीने चचत्र काढायला सांगत. वॉसाडला कोण 
जायच,ं हे ठरवण्यासाठीदेखील तयांनी चचत्र ेकाढली. 
सायमनने आपल्या सुंदर चचत्राने सवाांना मंत्रमुग्ध केले. 
इझ्झी आणण मररयम यांची चचत्रसेुद्धा छान होती. मग 
सायमन, इझ्झी आणण मररयम यांना ववशषे प्रतततनधी 
मंर्ळासाठी तनवर्ण्यात आले.  



पुढल्या ददवशी सकाळी, ववशषे प्रतततनधी मंर्ळ वॉसाडला 
जायला तनघाले. ते इझ्झीच्या गार्ीत बसताच, सायमनला 
तयाच्या बाजुला ठेवलेल्या घोंगर्ीत काही हालचाल ददसली. तयाला 
वाटले की रस्तयातील खड्ड्यांमुळे हालचाल होत असावी. पण 
काही क्षणांनंतर, तयाला घोंगर्ीच्या आतून एक मशकं ऐकू आली. 
तयाने घोंगर्ीचा एक कोपरा पकरू्न वर केला.   



“रेचले!” 

“हॅलो बाबा. वॉसाडच्या प्रवासासाठी आजचा ददवस मस्त आहे, हो 
की नाही?” 

 “पण तू येऊ शकत नाहीस....म्हणजे....त तुझ्या आईला 
घरकामात मदत करायला हवीस ना?” सायमन म्हणाला.  

“आईला आज माझी गरज नाही. पण काळजी करू नका, बाबा, 
मी तुम्हाला काही त्रास देणार नाही. मी माझा वेळ घालवायला सोबत 
काहीतरी आणलंय.” रेचलेने घोंगर्ीच्या घर्ीतून एक पुस्तक बाहेर 
काढून बाबांना दाखवले. ती एक रहस्यमय कादंबरी होती.   

सायमनला राग आला. “ठीकाय, रेचले, तू आमच्यासोबत येऊ 
शकतेस. पण लक्षात ठेव, आम्ही व्यापार-धदं्यासाठी चाललोय. 
ल्युबल्स्की रोर्वर ममठाईच्या दकुानात आपण थांबायच ंनाही.” 

“धन्यवाद, बाबा!” सायमनला ममठी मारत रेचले म्हणाली आणण 
मग ती आपल्या रहस्यमय कादंबरीच्या जगात बुरू्न गेली.  



सकाळ आणण दपुारच्या प्रवासानंतर, धळुीने माखलेले हे प्रवासी वॉसाड 
शहरात पोहोचले. वदृ्ध आणण तरूण, हमाल, पायी चालणारे लोक, हसत-
णखदळत मोठ्याने ओरर्त आपापल्या कामासंबंधी गप्पा मारणारे ववद्वान 
अशा साऱ्यांची शहरात खूप गजबज होती  

इझ्झीने आपली गार्ी सावलीत उभी केली. उंच इमारतींकर् ेपाहून तो 
म्हणाला, “हे बघा जरा! घरं ककती उंचच उंच आहेत! एवढ्या उंचावर तर 
पक्षीसुद्धा उरू् शकणार नाहीत. माझ्या मते, आपण चले्ममध्ये अशी घरं 
बांधली तर कुणीही मग आपल्या शहाणपणावर शंका घेणार नाही.”      

 “पण अशा घरात कुणाला राहावसं वाटेल?” मरीयम म्हणाली. “मी 
तर नाही राहाणार. एवढ्या उंचावरून मी साराच्या अगंणात काय चाललंय 
हे वाकून बघू शकणार नाही, सेल्माच्या स्वयंपाकघरातून येणारे खमंग 
वास घेऊ शकणार नाही.” 

मरीयमच ेमत सवाांना पटले. ते पुढे चालू लागले....   



थोड्या वेळाने, रस्ता अरंद झाला आणण इमारतींची जागा 
दकुानांनी घेतली. एका दकुानातून उंच टोपी, आकषडक कोट आणण 
चमकदार बूट घातलेला एक सभ्य माणूस बाहेर पर्ला.   

“तया माणसाला बघा!” इझ्झी उद्गारला. “मला खात्री आहे की 
चले्ममधल्या प्रतयेकाने असा वेश घातला तर आपल्याला कुणी मूखड 
म्हणणार नाही.” 

“पण इझ्झी,” सायमन म्हणाला, “तू तया उंच टोपीच ंकाय 
करशील? तू सहजपणे ततला हुकवर टांगू शकत नाहीस. तू तयात हात 
घालून ऊब ममळवू शकत नाहीस, माझ्या लोकरीच्या टोपीत करतोस 
तसं. आणण चेल्ममध्ये पाण्याने भरलेले इतके खड्र् ेआहेत की 
कुणाचहेी बूट जास्त वेळ चमकदार राहूच शकणार नाहीत.” 

सायमनच ेमत सवाांना पटले. ते पुढे चालू लागले.  



काही वेळाने त ेबाजारपेठेत पोहोचले. ततथे मसाले आणण इतर पदाथाांचे वास 
दरवळत होत.े   

मरीयम म्हणाली, “तो दकुानदार बघा मासे तोलायला कसा तराजू वापरतोय! 
चेल्ममध्ये असा तराजू असता तर सगळे आपल्याला शहाणे समजले असत.े” 

“पण मरीयम,” इझ्झी म्हणाला, “काय फायदा? चेल्ममधला कुणीही मासा 
स्वत:ला तराजुवर ठेवणं पसतं करणार नाही. तयांना नदीत पोहायला जास्त आवर्ले.” 
इझ्झीचे मत सवाांना पटले. त ेपढेु चाल ूलागले.  



आभाळात सूयड ढळू लागला. सायमन, इझ्झी आणण मरीयमना 
जाणवले की चले्मला परतायला हवं. पण ररकाम्या हातांनी परतणे 
तयांना प्रशस्त वाटले नाही. प्रवास सुरू ठेवायचा की परतायच ेहे 
ठरवता न आल्यामुळे प्रतततनधीमंर्ळ ततथेच थांबले.   

आपण कुठे थांबलो आहोत, हे रेचलेने पादहले. ततने गार्ीबाहेर 
उर्ी घेतली. “बाबा, ही जागा माझ्या ओळखीची आहे.” मग ततने एक 
शोमभवंत दरवाजा असलेल्या इमारतीकर् ेबोट दाखवले. “मी इथे 
आईसोबत पूवी आले होते. हे एक ग्रंथालय आहे.” 

“हे काय आहे?” “ 

“ग्रंथालय, बाबा. असंख्य पुस्तकांची जागा.” “ 



“पण या जागेतून आपल्याला काय मदत ममळेल?” सायमनने 
ववचारले.  

“सगळी मदत ममळेल!” रेचले उत्तरली. “ववचार करा, बाबा. 
चले्ममधला सवाडत शहाणा माणूस कोण आहे?” 

“अथाडत, आपला पुजारी,” संकोच न करता सायमन उत्तरला.  
“आणण आपले पुजारी सतत काय करत असतात – म्हणजे ते 

इतरांना मदत करण्यात ककंवा पूजा करण्यात व्यस्त नसतात तेव्हा?” 

सायमन एक क्षण गोंधळला. इतक्यात, दोन माणसे पुस्तके घेऊन 
ग्रंथालयातून बाहेर पर्ल्याच ेतयाला ददसले आणण तयाच्या र्ोक्यात काही 
चमकून गेले. “पुजारी तयाची पुस्तक वाचत असतो!” 

“अगदी बरोबर!” रेचले म्हणाली. “मग चले्मच ेलोक शहाणे आहेत 
हे जगाला दाखवायला चेल्मच ंएक स्वत:च ंग्रंथालय असायला हवं!” 

मग रेचले पुढे सरकली आणण ग्रंथालयाच्या इमारतीत गायब झाली.  



सायमन, इझ्झी आणण मरीयम शांतपणे रेचलेच्या कल्पनेवर 
ववचार करू लागले. चले्ममध्ये ग्रंथालय! ग्रंथालयाच्या कल्पनेत कुणी 
खोट काढू शकत नव्हते. काही वेळाने रेचले बाहेर आली. ततने हातात 
एक बारीक पुस्तक घट्ट धरून ठेवले होते.   

सायमनने तयाच्या शीषडकावर ततरपी नजर टाकली: चले्ममधील 
संतांच ेसंकमलत मलखाण. “पण बाकी पुस्तकांच ंकाय?” तो म्हणाला. 
“एका बारीक पुस्तकाने काम भागणार नाही. आपल्याला या 
ग्रंथालयातली सगळी पुस्तकं घेऊन जायला हवीत चले्मला!” 

“पण बाबा, आपण सगळी पुस्तकं घेतली तर वॉसाडच्या लोकांना 
वाचायला काही उरणारच नाही. ऐका माझं. आपण या एका 
पुस्तकापासून सुरवात करू.” 

सायमनला पटले नाही. पण वाद घालण्यात वेळ गेला असता. 
सूयाडस्त होत होता आणण तयांना लांबचा प्रवास करायचा होता.  



ते चले्मला पोहोचले तेव्हा पहाट होत होती. एवढ्या 
पहाटेसुद्धा सगळे गावकरी तयांच ेस्वागत करायला चौकात गोळा 
झाले होते.  

“हे काय?” ररकामी गार्ी बघून हशले टेलर म्हणाला. 
“चले्ममधनू प्रवास करणाऱ्या लोकांना इथले लोक शहाणे आहेत, 
मूखड नाहीत हे पटवून देण्यासाठी काय आणलंत तमु्ही?” 

“दाखव तयांना, रेचले,” सायमन म्हणाला.  



रेचलेने वॉसाड ग्रंथालयातून आणलेले पुस्तक दाखवले. ततने ते 
पाण्याच्या पंपाजवळ रचलेल्या ववटांवर ठेवले 

सवड गावकरी पुस्तकाकर् ेटक लावून पाहू लागले. नक्कीच काही 
जाद ूअसावी तया पुस्तकात, तयांच्या मनात आले. ववशषे प्रतततनधी 
मंर्ळाने वॉसाडतून हेच का आणलं असावं? हा चमतकार गायब होईल 
या भयाने गावकऱ्यांनी आपल्या र्ोळ्यांच्या पापण्याही लवू ददल्या 
नाहीत.  

थोड्या वेळाने सायमन पुटपुटला, “रेचले, लोकांना धीर धरवत 
नाहीये. तयांना वाटतंय की आपल्याला अपयश आलंय. तयांना वाटतंय 
की हे पुस्तक काय करू शकणार आहे!” 

“बरोबर बोलताय बाबा. काहीतरी केलं पादहजे.” 



रेचेल घरी पळाली आणण आपले एक आवर्त ेपसु्तक घेऊन आली. मग ती 
ववटांकर् ेगेली आणण मदु्दाम त ेपसु्तक आधीच्या पसु्तकाशजेारी ठेवले. मग अचानक, 
काहीतरी जाद ूझाली.... 

“माझ्याकर्सेदु्धा एक पसु्तक आहे. नकुतचं वाचल ंमी,” ववणकर सारा म्हणाली.  

“मीसदु्धा एक पसु्तक दान करीन,” हशले टेलर ओरर्ला.  

“आणण मीसदु्धा!” सगंीतकार राफेल मध्येच म्हणाला. “ 

“आपल्याला पसु्तकं ठेवायला कपाटांची गरज लागले,” सायमनने घोषणा केली. 
मग पसु्तकांच्या शले्फ बनवण्यासाठी तो आपल्या कायडशाळेत गेला.  

 “आणण मभतंी आणण छताला ववसरू नकोस,” इझ्झी सायमनला म्हणाला.  

लवकरच चौकात गावकऱ्यांची लगबग सरुू झाली आणण चौक ब्जवतं झाला. 
काहींनी नव्या शले्फवर पसु्तके रचून ठेवली. काहींनी कपाटाच्या सभोवती मभतंी 
उभारल्या. इतर काहींनी टेबल-खुच्याड आणल्या.  



आपल्या नव्या ग्रंथालयामुळे चले्मच ेलोक खशु झाले. तयांनी 
तयाला रेचलेच ेग्रंथालय असे नाव ददले. लोक दररोज पुस्तकांची 
देवाण-घेवाण करायला ग्रंथालयात येऊ लागले. पाणी वाहाणारा 
इझ्झी ततथे ददवसातून तीन वेळा फेऱ्या मरू लागला. तो नेहमीच 
पुस्तके घेऊन जात नसे. तो ततथे गावच्या पंपाने पाणी भरायला 
येत असे. कारण हळूहळू रेचलेच ेग्रंथालय एवढे मोठे झाले की तो 
पाण्याचा पंपसुद्धा ग्रंथालयाच्या मभतंतचं्या आत आला.  

 



समाप्त 


